
Afgørelser – Reg. nr.: 

Fredningen vedrører: 

Bemærkninger: 

Domme: 

Taksationskommissionen: 

Overfredningsnævnet: 

Fredningsnævnet: 

Forslag: 

Dispensationer: sidst i filen med nyeste til sidst 

Bemærkninger om formål og bestemmelser:
Denne fredning indeholder ingen udtrykkelig formålsbestemmelse. Formålet må derfor udledes ud fra en 
fortolkning af fredningsafgørelsen. I dokumentet er de generelle bestemmelser fremhævet. Den fremhævede 
tekst er vejledende og er fremhævet som hjælp til læseren. Fredningens  generelle bestemmelser kan også 
optræde uden for de markerede områder. Et fuldstændigt billede af formål og bestemmelser forudsætter, at 
hele afgørelsen fra fredningsnævn og Overfredningsnævnet/klagenævn læses. 

Tryk her for at komme direkte til den vejledende fremhævning af bestemmelserne

B213360
Rektangel
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r-\Forhandlingsprotokollen for Fredningsn~vrlet for Roskilde AmtsraadskreJs.

af .

Aar 1921 I'.!undagen den 4. Juli åfholdt lh..vnet l.:øde p~a

T ju~reby i\lurk til uchulll11ing af:

J~~ om ~rodninG uf et

lladel8.llJsl ..ab i l'jwreby.

'J' ils Lede var N<l:vnets 1.Jedlemlller Ci vilJolllmer 1'. Duull, 1)1'0-

prietær J .0.Junsen og det 101' Eoskilde .l!'nle ;;Iogu vulgLe I.;edlelJl,

Gaa:cdejer Jens CJlristLln ~.:Jivertsen uf 1'j\Nreby.

i;Jødet sattes pua BjendoIJllllen [,[utr. Nl'. Jd ,-d' 'l'jo..reby By,

Frue Sogn, del' i[olgo Skude af 17. August 1913, LinLl~st 29. s.U.,
tilhørende Jogueprt:...st Valdelllal' Deis:31Jer liansen df ;,·oskilde og Plan-

teskoleejer Julius rrøn~.

Jidstnt.-vnte roød.te paå Bjer:lIes Vegne 0[', bem""rkede, i:1t 808ne-

pr<i.:st V.D.h~nsen, cler Vår tilsc.gt til rl.øJet, vur blevet forhindret

i ut komme.

Lokaliteterne blev Laget i 0jeuyn; Arealet danner en af-

lang, ret vinklet Firkant uf 0,2 '1'd. Lo.nds Størrelse, ca • .230 ID

lang i Syd og Nord og ca. 60 ro i øut oG Vest, helt bevokset med et

t,~t Lync,tli;ppej L'..e;LJu..1Leaf .l!'yr, Gran, l,,~rk 0[; Dirk mod øst og Nord,

ældre Lli;bwlLe uf ~il og Birke langs 8ydgrli;nsen; den vestliGe

'1'redjedel c.f Are:J.let beplunLet wed 3 a 4000 Gran iblundet Pyr, de

højeste i Uåndshøjde.

Der blev clerefter indgaaeL saadan Overenskomst:

Bjerne af ,t;jendolUlJIen l.latr. ih,. 5d ui' '1'j(J.;reby, Frue Sogn,

forpligter sig pau nuv,..e;rende og fremtidiGe Bjeres Vegne til:

l) ikke at LJebyg;;seGrw1den llled dndet cnel JOllllnerbolig eller

1;ysthus,

2) ikke at oppløje eller b~~rbejde Jorden til Agerbrug,

3) men at lade Are:...let lienligge som lieele og J?lanta.:;e,

4) denne B'orpliGtelse kun lmn bringeu til Ophør ved ny Be-

;;;temmelse af J!'reJning.,n'J.;vn .,11131'Overfreullingsm"vn.

P.V.Buch

J.O.Jensen Jens C11r. Sivertsen , J
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,- Aar 1921 Tirsdagen den 5. Juli indfandt sig 30gnepræs1~'
Valdemar Deissner ilansen og tiltraadte ved sin Underskrift i
Protokollen for~nstaaende Overenskonilit af 4. Juli 1921 vedr0rende
Ejendommen matr. Ilr. 5d af IJ.'jb;.reby.

:P. V.Buch
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rrednlllgsgrælzser:
sammen[aldende med Skel

ikke sammenfaldende med Skel•

6a

70-

Terrain af Skals -frt.l~

Sogn: J/or-rrue

Herred: .5om?Tle

Amt: #'ii6enhavns

Udfærdiget i /1pr,/ /948. --~~~
/

Mulwoksforhold: /.·4000
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